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Aan:
Stichting Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom
Abeelstraat 30
4621 AH Bergen op Zoom
Behandeld door:
Titel:
Datum:

Mark Raats
Penningmeester en Secretaris van de stichting
19 februari 2021

Voor u ligt het jaarverslag van het kalenderjaar 2020 van de stichting Evangelische Baptistengemeente
Bergen op Zoom (hierna te noemen als EBG BOZ).
Als stichting zijn we verplicht om jaarlijks een jaarverslag te presenteren aan allereerst het bestuur en
broederraad van de stichting en daarnaast aan de leden van de stichting. Dit verslag is een samenvatting
van wat de stichting het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, met daarnaast een financiële verantwoording.
Dit verslag dient dan ook om de leden een algemene inzage te geven in de stichting. Daarnaast zal het
jaarverslag ook publiek toegankelijk zijn voor eenieder die geïnteresseerd is in de stichting EBG BOZ. Op
moment van schrijven zijn we intern bezig om de stichting om te zetten naar een kerkgenootschap,
echter wegens Corona heeft dit vertraging opgelopen, als stichting zitten we momenteel in een hybride
situatie. De broederraad is opgeheven en daarvoor zijn oudsten en diakenen in de plaats gekomen en
het bestuur is officieel op papier nog niet opgeheven, maar heeft in de praktijk geen zeggenschap meer.
Het verslag is als volgt opgesteld. Als eerste worden de algemene gegevens van de stichting
weergegeven, het bestuur, de broederraad (oudsten en diakenen) en de kascommissie. Idem als
afgelopen jaar is dit verslag opgesteld door het bestuur, want wegens de vertraging zijn we op dit
moment nog altijd een stichting en is deze taak nog niet overgedragen aan de oudsten/diakenen team.
Daarna wordt er teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar en het financiële verslag van
afgelopen jaar. Vervolgens wordt er gekeken naar de begroting die vorig jaar is opgesteld en in hoeverre
hier financieel aan gehouden is. Tot slot wordt er vooruitgekeken naar het huidig kalenderjaar met
daarbij een nieuwe begroting. De begroting is opgesteld aan de hand van de gegevens van het vorig jaar
en de huidige gegevens tot en met de samenstelling van dit verslag. De begroting zal voorgelegd worden
aan het bestuur, de broederraad (oudsten en diakenen) en de leden en dit dient goedgekeurd te
worden. Naast de begroting is het plan van vorig jaar, met betrekking tot de spaarrekening,
meegenomen in dit verslag. Als stichting mogen we geen winst maken, of zogenaamd geld ‘oppotten’.
Gezien onze hoge spaarrekening dienen we transparant te zijn, naar onze gemeente en de
belastingdienst, en op papier te zetten waar wij onze spaargelden voor reserveren.
Namens het bestuur:

Mark Raats
Penningmeester en Secretaris.
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Handelsregister
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
20097000.

Adresgegevens
Stichting Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom
Abeelstraat 30
4621 AH Bergen op Zoom

Gegevens van de stichting
RSIN nummer
Oprichting
ANBI kenmerk
Bankgegevens
Bankrekeningnummer
BIC nummer

8086.65.753
22 maart 2000
B/CA-UPB/13/097
ING BANK N.V.
NL69 INGB 0008 5355 54
INGBNL2A

Doelstellingen van de stichting
De stichting heeft ten doel: de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming
tot een Christelijke levenswandel.
Onder Evangelie wordt verstaan de boodschap van de verlossing door de kruisdood, begrafenis en
opstanding van de Here Jezus Christus. Ook assisteert zij in het wereldwijd bekend maken van het
Evangelie door het steunen van zendelingen, die haar goedkeuring wegdragen door hun gelijkgezindheid
en hun instemming met de geloofsbasis van de stichting.
De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en haar bestuursleden
erkennen hun absolute afhankelijkheid van God om hen te leiden in de praktische uitwerking van hun
opdracht volgens de geloofsbasis.

Doelstellingen verwezenlijken
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•

•
•

het stimuleren en bevorderen van de plaatselijke Christelijke Gemeente, die zorg draagt voor de
gemeenschap van gelovigen en het uitdragen van het Evangelie in haar omgeving en op andere
plaatsen, ook in andere landen, dit laatste bijvoorbeeld door het steunen en onderhouden van
zendelingen.
het onderhouden van contacten met andere instanties welke op dit gebied werkzaam zijn.
alle andere middelen die volgens de Heilige Schrift (de Bijbel) en wettelijk geoorloofd zijn.
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Beleidsplan van de stichting
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen,
erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
De stichting draagt er zorg voor dat de ontvangen geldmiddelen worden aangewend overeenkomstig de
aanwijzingen van de gevers.
Giften zonder enige nadere aanduiding ontvangen, komen ten bate van de Evangelische
Baptistengemeente Bergen op Zoom.
De Stichting beheert al het geld van de Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom en besteedt
deze overeenkomstig de doelstellingen van de stichting.

Verslagen van de stichting

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
Deze jaarstukken worden begin april aan het bestuur overlegd.
Het bestuur laat de financiële administratie door een kascommissie, bestaande uit twee leden,
onderzoeken, waarvan de leden bij bestuursbesluit zijn te benoemen uit leden van de Broederraad
(oudsten) niet bestuursleden. De Broederraad kan een accountantsonderzoek gelasten en daartoe op
kosten van de stichting opdracht geven.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Activiteiten van de stichting
De eredienst op zondag en de Bijbelstudiegroep op woensdagavond behoren tot de wekelijkse
activiteiten van de stichting.
Maandelijks wordt door de stichting o.a. een vrouwen Bijbelstudie, een jeugd avond, een mannenontbijt
en een gebedsavond georganiseerd.
Jaarlijks wordt door de stichting o.a. een vrouwenthee, een Gemeente Barbecue, een Kerstdienst en een
jaar- en tussentijdse vergadering gepland.
De stichting organiseert incidenteel evangelisatiediensten, ontmoetingsdagen, kinderuitjes, etentjes,
e.d. om de saamhorigheid van de Gemeente op te bouwen en conform de doelstelling van de Gemeente
naar buiten te treden in de gemeenschap.
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Bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, leden van de
Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom en bij voorkeur gekozen uit leden van de broederraad
van die gemeente.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op
vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursleden
De drie bestuursleden die de stichting heeft zijn de volgende personen. Alle drie de personen zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alle bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid
met de andere bestuurder(s).
Jeffrey Daniel Boyd, Voorzitter
Mark Raats, Penningmeester en Secretaris
Jaap Jan Speksnijder, Bestuurslid

Broederraad
De broederraad is een raad van broeders die de geestelijke aspecten van de gemeente bewaken. De
broederraad bestaat uit voorganger, oudste en diaken.
Jeffrey Daniel Boyd, Voorgaande oudste
Daniel Gasala, Oudste
Willem Wouters, Oudste
Owen van Rij, Diaken
Ad van Gilst, Diaken
Ewout van der Pol, Diaken
Mark Raats, Diaken
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Kascommissie
Een kascommissie is zoals in het vorig hoofdstuk beschreven een commissie die door het bestuur wordt
samengesteld om de financiële administratie te onderzoeken. De kascommissie zijn twee leden vanuit
de broederraad die geen bestuursleden zijn. De kascommissie bestaat uit Daniel Gasala en Willem
Wouters.
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Zondagdiensten
Ondanks corona hebben we afgelopen jaar gewoon onze zondagdiensten gehouden. In eerste instantie
online en later in het jaar in de vorm van twee diensten van elk maximaal 30 personen.
We hebben in het afgelopen jaar de Johannes studie gedaan op elke eerste zondag van de maand verder
de studie “Wij zijn de Gemeente” afgerond. In totaal waren er 11 preken over de jaren 2019 en 2020
gehouden. We hebben het boek Ruth behandeld, prekenserie over Jacob, genaamd “Worstelen met
God” en tot slot Geestelijke Paraatheid over de geestelijke wapenuitrusting.
Willem Wouters heeft 3x gepreekt.
David Boyd heeft 3x gepreekt.
Bas van den Bosch heeft 2x gepreekt.
We hebben een gast spreker gehad uit Amerika, David Strope.

Zondagschool
Het gaat goed in de Kinderdiensten. In het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren de
zondagsschool ingericht... eerst naar een gecombineerde klas, daarna twee diensten, waarbij de
zondagsschool gelijk startte naar zoals het nu is. Elke keer is het gewoon goed verlopen en de kinderen
genieten van de nieuwe leerkrachten. We hebben nu acht teams, die in een roulatie lesgeven. Deze
groei is ontzettend fijn om te zien, maar als je ook mee wilt doen, ben je altijd welkom.
Ook de jeugd draait mee als helpende handjes, waar ze ook kansen krijgen om te groeien in
verantwoordelijkheden. In het afgelopen jaar hebben we wat meer nadruk gelegd op verzen
memoriseren... op de traditionele wijze (samen opzeggen) en ook door de verzen op een leuk deuntje te
zetten. In maart hadden we onze eerste EBG-zondagsschool workshop... een heel leuke en leerzame
ochtend. We hopen dit minsten één keer per kwartaal te doen.

Bijbelstudies
Tijdens het corona seizoen zijn de studies online gehouden. Na de zomervakantie zijn, volgens de regels
van de overheid, de studies in het kerkgebouw gehouden.

Gebedsavonden
Tijdens het corona seizoen zijn de gebedsavonden online gehouden. Na de zomervakantie zijn, volgens
de regels van de overheid, de studies in huishoudelijke kring gehouden op twee plaatsen (Bergen op
Zoom en Krabbendijke).

Vrouwenwerk
Tijdens het corona seizoen is de vrouwenstudie verdeeld over twee groepen. De vrouwenthee is
vervangen voor de studie voor de groep die de vrouwenthee normaliter bezochten. De andere groep
kwam online samen. Tijdens deze avonden was het thema “De Waarheid Maakt Vrij”

Mannenontbijt
De mannenontbijt heeft tijdens de eerste maanden van corona stilgelegen. Na de zomervakantie zijn
deze weer opgestart. Het was een bemoediging en er werd voornamelijk gesproken over hoe je als man
in deze tijd het gezin moesten leiden.
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Jongvolwassen werk
Net als de andere studies zijn deze eerst online gehouden. Na de zomer zijn deze weer opgestart en om
de week gehouden. Een keer in omgeving Breda en de andere keer in Bergen op Zoom.

Jeugdgroep
Ondanks corona zijn de jeugd afgelopen jaar wel bij elkaar geweest. Dit was een bemoediging voor de
jeugd gezien alles online was voor hen in deze tijd. We hebben met de jeugd de openbaringen brief
behandeld.

EBGzending Werkgroep
God is goed en Hij heeft het werk van de zending desondanks rijkelijk gezegend.
Heel snel waren wij eensgezind over het Kersproject i.s.m. Christenen voor Israël. Het was een enorm
succes, met een ver boven verwachting eindresultaat. Wij zijn God en de gemeente erg dankbaar dat we
zo veel noodlijdende Joden van alle leeftijden hebben kunnen ondersteunen als ook de Baptistenkerk te
Bethlehem.
De situatie van Linda Smit is veranderd. Daniel heeft een voorstel gestuurd aan de gemeente voor de
afbouw van onze maandelijkse bijdrage. Bid met ons als wij naar een andere zendeling of
zendingsechtpaar zoeken die wij als gemeente kunnen ondersteunen.
De gemeente heeft erg meegeleefd met Karin van de Bosch, wat bv. op de gebedsapp duidelijk was te
zien. Al was het moeilijk door het sporadisch ontvangen van nieuws, heeft Jet ons telkens op de hoogte
gehouden van hoe het ging en er werd veel gebeden. Naast het gebed en de begrote giften, waren er
twee collectes gehouden t.b.v. Grace Village (09-08 en 15-11). Ook is er kleding ingezameld en zijn wij
nu bezig met de melkpoeder actie. Daarnaast hebben verschillende gemeenteleden giften gegeven om
Karin te helpen met het aanschaffen van de door corona veel duurder geworden boodschappen. Er
komen nu nog giften hiervoor binnen. Karin leeft in een onveilig oorlogsgebied en heeft de zorg voor
telkens meer mensen. Blijf bidden voor haar en Carlos, voor kracht, wijsheid en inzicht, en heel veel
bovennatuurlijke energie en geloof, dat ze kunnen volharden en standhouden. God zegent vrijgevigheid
en als team zijn we heel dankbaar voor de vrijgevigheid van onze gemeente.

Gemeente BBQ
De gemeente BBQ is dit jaar buitengehouden waar de corona regels in acht gehouden konden worden.
Het was een fijne en opbouwende middag om weer eens met een groot deel van de gemeente samen te
zijn. Tijdens deze tijd waren er twee diensten en hadden dus een aantal elkaar al een lange tijd niet
fysiek gezien.

Kerstdienst
De kerstdienst was anders dan afgelopen jaren. Er was dit jaar geen ontbijt maar wel een dienst met
bijdragen van iedereen door middel van gezang, gedicht of andere optredens.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31/12/2020

31/12/2019

€ 0,00
€ 4.670,39
€ 45.084,68

€ 3.534,80
€ 8.425,07
€ 40.000,00

Totale activa

€ 49.755,07

€ 51.959,87

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserve

€ 51.959,87
-€2.204,80

€31.206,54
€20.748,60

Totale passiva

€ 49.755,07

€ 51.955,14

ACTIVA
Vaste activa
Kas
Bank
Spaarrekening

Vlottende activa

PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2020

BATEN
Giften Collecte
Giften Banken
Inkomsten

€8.615,83
€32.569,65
€1.085,51

TOTALE BATEN

LASTEN
Kosten
Uitgaven
Zending
Evangelisatie
Fondsen
TOTALE LASTEN
RESULTAAT BOEKJAAR

Jaarverslag 2020

€42.270,99

€4.306,69
€5.515,90
€26.930,55
€0,00
€7.722,65
€44.475,79
-€2.204,80
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BATEN
GIFTEN COLLECTE
WEEKELIJJKSE COLLECTE
SPECIALE COLLECTE
GRACEVILLAGE ETHOPIË
GIFTEN BANK
GIFTEN
SPECIALE GIFTEN
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA TRAINING
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA BIJBELS
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2020: KERSTPAKKETTEN FBC
DECEMBER PROJECT 2020: ZOMERKAMP FBC
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Corona
POMONA
INKOMSTEN
OVERIGE INKOMSTEN

TOTALE BATEN

Jaarverslag 2020

€ 8.615,83
€ 7.484,28
€ 695,00
€ 436,55
€ 32.569,65
€ 17.916,56
€ 154,84
€ 50,00
€ 300,00
€ 1.323,25
€ 30,00
€ 3.575,00
€ 1.830,00
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€ 3.290,00
€ 100,00
€ 1.085,51
€ 1.085,51

€ 42.270,99
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LASTEN
KOSTEN
HUUR
HUUR EXTERN
ABONNEMENTEN
BETALINGSVERKEER
UITGAVEN
ALGEMENE UITGAVEN
CADEAUS
DIAKENFONDS
GNBK
KEUKEN
PRINT EN DRUKWERK
SPREKERS/REISKOSTEN
REISKOSTEN
TECHNIEK
UPGRADE KERKELIJK CENTRUM
ZONDAGSSCHOOL
JEUGDGROEP
GEMEENTE BBQ
KERSTDIENST
ZONDAGSSCHOOL ACTIVITEITEN
JEUGDGROEP ACTIVITEITEN
ZENDING
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA TRAINING
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA BIJBELS
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA LEES/SCHRIJVEN
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2020: KERSTPAKKETTEN FBC
DECEMBER PROJECT 2020: ZOMERKAMP FBC
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Corona
B. VAN DE BOSCH
FAM. HASKELL

Jaarverslag 2020

€ 4.306,69
€ 3.116,00
€ 525,00
€ 461,33
€ 204,36
€ 5.515,90
€ 855,18
€ 171,02
€ 263,80
€ 660,00
€ 319,29
€ 593,77
€ 210,00
€ 57,19
€ 521,95
€ 728,64
€ 128,82
€ 85,30
€ 447,77
€ 35,90
€ 31,85
€ 405,42
€ 26.930,55
€ 1.850,00
€ 2.536,55
€ 6.250,00
€ 804,00
€ 1.100,00
€ 3.575,00
€ 1.830,00
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€ 3.290,00
€ 695,00
€ 1.000,00
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€ 0,00

EVANGELISATIE
FONDSEN
WELWILLENDFONDS
WEDUWEFONDS
IKEG FONDS
VERMENIGVULDIGINGFONDS
GEESTELIJKE VERDIEPING

€ 7.722,65
€ 36,61
€ 6.619,80
€ 534,10
€ 38,50
€ 493,64

TOTALE LASTEN

€ 44.475,79

RESULTAAT BOEKJAAR

-€ 2.204,80
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BATEN

€ 20.000,00

€ 18.000,00

€ 16.000,00

€ 14.000,00

€ 12.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

€ 6.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 0,00
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LASTEN

€ 7.000,00

€ 6.000,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 0,00
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BUDGET PER 31 DECEMBER 2020

WEEKELIJJKSE COLLECTE
SPECIALE COLLECTE
GRACEVILLAGE ETHOPIË
GIFTEN
SPECIALE GIFTEN
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA TRAINING
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA BIJBELS
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2020: KERSTPAKKETTEN FBC
DECEMBER PROJECT 2020: ZOMERKAMP FBC
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Corona
POMONA
OVERIGE INKOMSTEN

REALITEIT
€ 7.484,28
€ 695,00
€ 436,55
€ 17.916,56
€ 154,84
€ 50,00
€ 300,00
€ 1.323,25
€ 30,00
€ 3.575,00
€ 1.830,00
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€ 3.290,00
€ 100,00
€ 1.085,51

BUDGET RESULTAAT
€ 8.000,00
€ -515,72
€ 0,00
€ 695,00
€ 0,00
€ 436,55
€ 15.000,00 € 2.916,56
€ 0,00
€ 154,84
€ 0,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 0,00 € 1.323,25
€ 0,00
€ 30,00
€ 0,00 € 3.575,00
€ 0,00 € 1.830,00
€ 0,00 € 2.800,00
€ 0,00 € 1.200,00
€ 0,00 € 3.290,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 0,00 € 1.085,51

TOTALEN

€ 42.270,99

€ 23.000,00 € 19.270,99
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ALGEMENE KOSTEN
HUUR
HUUR EXTERN
ABONNEMENTEN
BETALINGSVERKEER
ALGEMENE UITGAVEN
BIBLIOTHEEK
CADEAUS
DIAKENFONDS
GNBK
OMZIEN NAAR ELKAAR
KEUKEN
MANNEN STUDIE
MUZIEK
PRINT EN DRUKWERK
SPREKERS/REISKOSTEN
REISKOSTEN
TECHNIEK
UPGRADE KERKELIJK CENTRUM
VROUWEN STUDIE
ZONDAGSSCHOOL
JEUGDGROEP
ALGEMENE ACTIVITEITEN
BIJBELSTUDIE/GEBEDSAVONDEN
GEMEENTE BBQ
KERSTDIENST
MANNEN ACTIVITEITEN
VROUWEN ACTIVITEITEN
ZONDAGSSCHOOL ACTIVITEITEN
JEUGDGROEP ACTIVITEITEN
INTERNE PROMOTIE
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA TRAINING
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA BIJBELS
DECEMBER PROJECT 2019: INDIA LEES/SCHRIJVEN

Jaarverslag 2020

REALITEIT
€ 0,00
€ 3.116,00
€ 525,00
€ 461,33
€ 204,36
€ 855,18
€ 0,00
€ 171,02
€ 263,80
€ 660,00
€ 0,00
€ 319,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 593,77
€ 210,00
€ 57,19
€ 521,95
€ 728,64
€ 0,00
€ 128,82
€ 85,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 447,77
€ 35,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 31,85
€ 405,42
€ 0,00
€ 1.850,00
€ 2.536,55
€ 6.250,00
€ 804,00
€ 1.100,00

BUDGET
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 1.400,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 650,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 550,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 6.250,00
€ 804,00
€ 1.100,00

RESULTAAT
€ 0,00
€ -116,00
€ 875,00
€ -11,33
€ 195,64
€ -105,18
€ 500,00
€ 128,98
€ 36,20
€ 1.340,00
€ 50,00
€ 680,71
€ 200,00
€ 500,00
€ 56,23
€ 240,00
€ 442,81
€ 228,05
€ 1.271,36
€ 200,00
€ 71,18
€ 114,70
€ 100,00
€ 200,00
€ 152,23
€ 514,10
€ 200,00
€ 200,00
€ 268,15
€ -105,42
€ 200,00
€ -50,00
€ -736,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2020: KERSTPAKKETTEN FBC
DECEMBER PROJECT 2020: ZOMERKAMP FBC
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Corona
B. VAN DE BOSCH
FAM. HASKELL

REALITEIT
€ 3.575,00
€ 1.830,00
€ 2.800,00
€ 1.200,00
€ 3.290,00
€ 695,00
€ 1.000,00

BUDGET
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.000,00

RESULTAAT
€ -3.575,00
€ -1.830,00
€ -2.800,00
€ -1.200,00
€ -3.290,00
€ -695,00
€ 0,00

Fondsen
RESERVES
WELWILLENDFONDS
WEDUWEFONDS
IKEG FONDS
VERMENIGVULDIGINGFONDS
NOTARISKOSTEN
GEESTELIJKE VERDIEPING

€ 0,00
€ 36,61
€ 6.619,80
€ 534,10
€ 38,50
€ 0,00
€ 493,64

€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 2.234,73
€ 8.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00

€ 10.000,00
€ 7.963,39
€ 1.380,20
€ 1.700,63
€ 7.961,50
€ 2.500,00
€ 506,36

€ 36.753,14

€ 31.204,00

€ 5.549,14-

€ 7.722,65

€ 39.619,73

€ 31.897,08

€ 5.517,85
€ -2.204,80

€ 8.204,00

€ 13.721,85

TOTALEN excl. fondsen
Fondsen

RESULTAAT excl. fondsen
RESULTAAT incl. fondsen
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BUDGET PER 31 DECEMBER 2021

WEEKELIJJKSE COLLECTE
GIFTEN

BUDGET
€ 8.000,00
€ 15.000,00

TOTALEN

€ 23.000,00

ALGEMENE KOSTEN
HUUR
HUUR EXTERN
ABONNEMENTEN
BETALINGSVERKEER
ALGEMENE UITGAVEN
BIBLIOTHEEK
CADEAUS
GNBK
OMZIEN NAAR ELKAAR
KEUKEN
MANNEN STUDIE
MUZIEK
PRINT EN DRUKWERK
SPREKERS/REISKOSTEN
REISKOSTEN
TECHNIEK
CORONA
UPGRADE KERKELIJK CENTRUM
VROUWEN STUDIE
ZONDAGSSCHOOL
JEUGDGROEP
ALGEMENE ACTIVITEITEN
BIJBELSTUDIE/GEBEDSAVONDEN
GEMEENTE BBQ
KERSTDIENST

Jaarverslag 2020

€ 0,00
€ 3.500,00
€ 1.400,00
€ 550,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 2.000,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 650,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 550,00
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MANNEN ACTIVITEITEN
VROUWEN ACTIVITEITEN
ZONDAGSSCHOOL ACTIVITEITEN
JEUGDGROEP ACTIVITEITEN
KERST CADEAUS
INTERNE PROMOTIE
ZENDING
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
EVANGELISATIE

TOTALEN excl. fondsen

RESULTAAT

Jaarverslag 2020

€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 1.200,00
€ 1.800,00
€ 600,00

€ 20.800,00

€ 2.200,00
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FONDSEN/SPAARREKENING 2021

SPAARREKENING
RESERVES
WELWILLENDFONDS
WEDUWEFONDS
IKEG FONDS
VERMENIGVULDIGINGFONDS
NOTARISKOSTEN
GEESTELIJKE VERDIEPING

2020
€ 380,27
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 2.119,73
€ 8.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00

2021
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 8.500,00
€ 1.572,60
€ 2.600,00
€ 18.804,79
€ 2.500,00
€ 1.107,29

TOTALEN

€ 40.000,00

€ 45.084,68
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BUDGET
HUUR

HUUR EXTERN

ABONNEMENTEN

BETALINGSVERKEER

ALGEMENE UITGAVEN

BIBLIOTHEEK

CADEAUS

GNBK

OMZIEN NAAR ELKAAR

KEUKEN

MANNEN STUDIE

MUZIEK

PRINT EN DRUKWERK

SPREKERS/REISKOSTEN

REISKOSTEN

TECHNIEK

CORONA

UPGRADE KERKELIJK CENTRUM

VROUWEN STUDIE

ZONDAGSSCHOOL

JEUGDGROEP

ALGEMENE ACTIVITEITEN

BIJBELSTUDIE/GEBEDSAVONDEN

GEMEENTE BBQ

KERSTDIENST

MANNEN ACTIVITEITEN

VROUWEN ACTIVITEITEN

ZONDAGSSCHOOL ACTIVITEITEN

JEUGDGROEP ACTIVITEITEN

KERST CADEAUS

INTERNE PROMOTIE

LINDA

GRACEVILLAGE ETHOPIË

TOELICHTING
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Balans 2020
Aan het einde van het boekingsjaar 2020 zijn de totale liquide middelen van EBG BOZ € 49.755,07. Aan
de passiva zijde van de balans is deze € 49.755,07 op gedeeld in kapitaal en reserves. Het kapitaal, €
51.959,87 is de totale passiva uit het boekingsjaar 2019. Het verschil is de reserves die zijn opgebouwd
in het boekingsjaar van 2020. Dit jaar hebben we meer uitgegeven waardoor we geen reserves hebben
opgebouwd, € 2.204,80 is ons negatieve balans. Dit bedrag is tot stand gekomen door van onze baten de
lasten te verminderen. Uit dit kan geconcludeerd worden dat het eigen vermogen in het boekingsjaar
2020 is afgenomen met € 2.204,80.
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Staten van Baten en Lasten 2020
Baten
Speciale collecte
De speciale collecte dit jaar is de collecte die opgehaald is voor Bas van den Bosch. De collecte is gedaan
via de bank, omdat we geen fysieke wekelijkse diensten meer hadden wegens COVID.
Speciale giften
De speciale giften dit jaar zijn geweest voor het omwisselen van muntgeld voor briefjes. Voor het
storten gebruiken we sealbags en deze accepteren alleen briefgeld. Daarnaast een anonieme gift voor
iemand in onze gemeente.
December project
Het december project in 2019 bestond uit twee delen, het eerste deel waren de collectes en giften via
de bank gedurende de december maand. Het tweede deel was het project voor de bijbels. Beide staan
apart geregistreerd bij de baten. Deel van de giften zijn in januari 2020 binnengekomen en zijn daarom
dus ook terug te vinden in 2020. Het december project in 2020 bestaat uit vier projecten; Meals on
Wheels, Voedselpakketten, Kerstpakketten en Zomerkamp. Alle 4 zijn apart geregistreerd als baten.
Gracevillage Ethiopië – Corona
Tijdens een van de onlinediensten is er een oproep gedaan dat in Ethiopië alles veel duurder is geweest.
Daarom heeft onze gemeente maandelijks geld ingezameld voor het Corona project t.b.v Grace Village.
Pomona
Binnen onze gemeente is er iemand die maandelijks geld overmaakt naar de bankrekening van EBG BOZ
t.b.v. de huur van Pomona. Pomona is de externe locatie die we gebruiken voor de woensdagavond
Bijbelstudies. Dit is gestopt tijdens Corona gezien we geen gebruik meer hebben gemaakt van deze
externe locatie.
Overige inkomsten
Afgelopen jaar zijn er inkomsten binnen gekomen die niet passen binnen een van de gedefinieerde
rubrieken. Namelijk een terugbetaling vanuit Amerika van € 1.000. Dit bedrag was in 2019
binnengekomen via een gift, maar overgemaakt in 2020. Echter is er iets fout gegaan bij de overboeking
en is dit bedrag teruggestort, er wordt gekeken naar een andere manier om dit geld bij de familie
Haskell te krijgen. Daarnaast is ter registratie van G Suite voor bedrijven geld overgemaakt vanuit
Google ter bevestiging. De laatste twee ‘overige inkomsten’ zijn een terugboeking voor een declaratie
waarbij te veel is overgemaakt en voor de cursus ‘Verantwoordelijk Bijbel Gebruik’ is geld ontvangen van
vier deelnemers van een andere gemeente.
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Lasten
Huur Extern
De externe locatie die we hebben gebruikt is Pomono, voor de woensdagavond Bijbelstudies en deze
worden, per kwartaal, achteraf betaald.
Abonnementen
Binnen de EBG BOZ zijn vier verschillende abonnementen. Deze verschillende abonnementen zijn de
jaarlijkse kosten aan CCLI/Buma Stemra voor lied licenties en song select plus. Daarnaast de jaarlijks
kosten voor de website, en de abonnementskosten voor Spreaker, hiermee worden de preken
opgenomen. Dit jaar is ook G Suite voor bedrijven bijgekomen, wat een maandelijkse betaling is voor
Google Meet.
Algemene Uitgave
De algemene uitgave van afgelopen jaar zijn verschillende uitgaves die eenmalig waren en niet onder
een rubriek horen. Het totaalbedrag bestaat uit kleine declaraties, onder andere de kerk corona proof
maken, avondmaal, een extra kast, een terugboeking van een gift die per ongelijk twee keer was
overgemaakt, wat spullen voor de penningmeester (print papier en insteekhoesjes) en een anonieme
gift voor iemand binnen onze gemeente.
Cadeaus
Dit jaar heeft EBG BOZ cadeaus aangeschaft voor doopkaarten, trouwbijbel voor Bram en Sarah en
jongerenbijbels voor de afgestudeerde zondagsschool kinderen.
Diakenfonds
Vanuit het diakenfonds hebben we voor een bekende van Annie dochter boodschappen betaald.
GNBK
Vanuit EBG BOZ gaan kinderen en tieners naar de GNBK dag gegaan. Voor deze groep wordt het
kampgeld betaald, daarnaast is er een eenmalige gift gegeven aan GNBK. Degene die hier gebruik van
hebben gemaakt zijn de kinderen van de familie Boyd, familie Davidse, familie van de Pol, familie van Rij,
familie Gasala, familie Maris en familie Hollebrandse. Dit jaar hebben we twee giften gedaan, zowel voor
kinderkamp als voor tienerkamp.
Sprekers
We hebben dit jaar drie keer Bas van den Bosch op bezoek gehad om te preken.
Reiskosten
In 2019 hebben we de keuze gemaakt dat oudsten en diakenen hun kilometers mogen vergoeden, dit is
door enkele gedaan.
Upgrade kerkelijk centrum
Vorig jaar hebben we aanpassingen gedaan aan de geluidstafel en een ringleiding aangeschaft.
Project India Training/Bijbels/Lees en schrijflessen
Het project in 2019 stond in het teken van Open Doors voor India. Het geld is begin 2020 overgemaakt.
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Project Oekraïne/Israël
Het december project 2020 bestond uit vier projecten. Meals on Wheels en voedselpakketten voor de
armen in Oekraïne en kerstpakketten voor een gemeente in Israël en het sponsoren van kinderen voor
zomerkamp.
Project Grace Village - Corona
Dit jaar hebben we naar aanleiding van een preek van Bas van den Bosch maandelijks geld ingezameld
voor de prijsverhoging die in Ethiopië heeft plaatsgevonden naar aanleiding van Corona.
B. van de Bosch
Wegens corona kon Bas van de Bosch niet meer preken in andere gemeentes. Onze gemeente heeft een
collecte gehouden voor de dag dat hij bij ons kwam preken.
Fam. Haskell
Familie Haskell is de familie die onze gemeente heeft gesticht. In 2019 is er geld ontvangen voor familie
Haskell, echter is dit geld overgemaakt in 2020. In totaal is er € 1.000 overgemaakt.
Fondsen
Welwillendfonds
Vanuit het welwillendfonds is er boodschappen gedaan voor een gemeente bezoeker.
Weduwefonds
Vanuit het weduwefonds zijn er reparaties uitgevoerd bij Cathy thuis en is de auto gerepareerd van Wim
Radings.
IKEG-fonds
Diverse knutsel materialen zijn aangeschaft voor IKEG-tuinclubs. Daarnaast is er ook terrasverwarming
gehuurd voor de tuinclub in de winter en is er een tent aangeschaft voor in de zomer.
Vermenigvuldigingfonds
Hart voor Halsteren is onderdeel van het vermenigvuldigingfonds. Voor Hart voor Halsteren zijn
verschillende knutselmateriaal aangeschaft.
Geestelijke verdieping
De declaraties die gedaan zijn vanuit de Bijbelse cursus ‘Verantwoordelijk Bijbel Gebruik’ komen uit het
fonds geestelijke verdieping.
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Budget 2020
Wekelijkse collecte
We hebben in 2020 minder aan collecte opgehaald dan voorafgaand was begroot, namelijk € 515,72. Dit
komt mede doordat we 16 zondagen geen fysieke diensten hebben gehad.
Giften
Mede doordat we minder fysieke diensten hebben gehad hebben we wel meer giften ontvangen. In
totaal hebben wie in 2019 € 2.916,56 meer ontvangen via de bank dan er was begroot. Het totale
bedrag is € 17.916,56.
Huur
Dit jaar zijn we met € 116 over de begroting gegaan. Dit is geen reden om de post direct te verhogen.
Door Corona hebben we vaker gebruik gemaakt van de zaal dan was gepland. Onder andere
Bijbelstudies die niet meer gehouden kon worden in Pomona en de VBG-Bijbelstudie. Gezien Corona nog
niet voorbij is zal er volgend jaar gekeken worden voor een (tijdelijke) verhoging.
Abonnementen
Door de aanschaf van G Suite voor bedrijven zijn we over het begrote budget gegaan. Gezien we dat ook
komend jaar van plan zijn om te gebruiken zullen we dit meenemen in de begroting voor volgend jaar.
Algemene uitgaven
Door de extra uitgaven die we voornamelijk kunnen samenvoegen als Corona uitgaven zal er komend
jaar een specifieke post komen voor Corona. Hierdoor hoeft de Algemene uitgaven niet verhoogd te
worden.
Jeugdgroep activiteiten
Dit jaar hebben we een grotere groep aan jeugd en twee uitjes gedaan. Een in de zomer en een tweede
met Kerst. In beide gevallen hebben we pizza’s aangeschaft. In de zomer hebben we met de groep
gekanood en met Kerst het spel ‘minutes to win it’.
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Zending
Alle uitgaven van zendelingen, zijn als giften binnengekomen of zijn onze standaard uitgaves aan onze
zendelingen.

Linda
Speciale giften voor Linda

Resultaat
€ -50,00

Kruispost bij baten

Totaal

€ 50,00
€ 0,00

Grace Village
Collecte voor Grace Village
Speciale giften voor Grace Village

€ -736,55
€ 436,55
€ 300,00
€ 0,00

December project Meals on Wheels
Giften

€ -3.575,00

December project Meals on Wheels
Giften

€ -1.830,00

December project Meals on Wheels
Giften

€ -2.800,00

€ 3.575,00
€ 0,00
€ 1.830,00
€ 0,00
€ 2.800,00
€ 0,00

December project Meals on Wheels
Giften

€ -1.200,00

Grace Village, Corona
Giften

€ -1.761,21

€ 1.200,00
€ 0,00
€ 3.290,00
€ 0,00

B. van den Bosch
Speciale collecte

€ -695,00
€ 695,00
€ 0,00
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Als we kijken naar onze verwachten inkomsten; € 23.000 hebben we afgelopen jaar € 19.270,99 meer
binnengekregen, namelijk € 42.270,99. Er moet wel beschreven worden dat voor de meeste posten,
zoals de december projecten en speciale giften geen budget is opgesteld.
Als we naar de uitgaven kijken, was er € 31.204,00 begroot (exclusief de fondsen) om uit te geven. In
totaal is er € 5.549,14 meer uit gegeven, namelijk € 36.753,14 (exclusief fondsen). Als we hierbij ook nog
de uitgaves optellen die vanuit onze spaarrekening zijn gekomen (fondsen) is er in totaal € 44.475,79 uit
gegeven. De spaargelden zijn niet begroot om in 1 jaar uit te geven, maar dit zijn potjes die voor een
speciaal doel zijn apart gezet gezien we als stichting onze ‘winst’ niet mogen oppotten. Dit kan dus los
gezien worden van de budgetten die gemaakt worden voor het desbetreffende jaar.
Als we kijken zonder de fondsen gingen we uit van een verlies van € 8.204,00, maar uiteindelijk hebben
we (exclusief de fondsen) een positief balans van € 5.517,85 voor dit jaar. Dit is, vergelijken met de
verwachtte verlies, € 13.721,85 meer dan verwacht. Echter zijn er dus ook spaargelden uitgegeven
afgelopen jaar (namelijk € 7.722,65), en die moeten dus ook hierin meegenomen worden. Deze zijn dus
niet begroot wat dus resulteert in het negatieve balans van €2.204,80.
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Budget 2021
Wekelijkse collecte
Er is ervoor gekozen om de wekelijkse collecte verwachting niet te verhogen of te verlagen. De reden
hiervoor dat we verwachten dat de kerken dit jaar weer volledig open mogen blijven ondanks het
Corona virus.
Giften
Dit jaar hebben we deze post gelijk gehouden ondanks dat we vorig jaar € 2.916,56 meer hebben
ontvangen. Reden hiervoor is dat de kerken weer opengaan en we verwachten dat degene die vorig jaar
giften hebben gegeven dit weer doen via de collecte bij de fysieke bijeenkomsten.
Voor overige inkomsten, zoals speciale projecten wordt geen verwachte opbrengst genoteerd.
Huur
Corona zal dit jaar nog niet over zijn waardoor we verwachten ook dit jaar de kerk vaker te moeten
huren dan de gebruikelijke zondagen. Het budget is verhoogd met € 500, naar € 3.500
Abonnementen
Wegens de aanschaf van G Suite voor bedrijven en dit jaar de uitbreiding van ons CCLI-abonnement met
de streaming licenties (voor YouTube) is deze post verhoogd met € 100, naar € 550.
Algemene uitgaven
Gezien de meeste uitgaven voor Corona zijn wordt er een aparte post aangemaakt voor Corona. Daarom
kan deze post verlaagd met € 350 naar € 400.
Corona
Voor Corona gerelateerde zaken is dit jaar een specifieke post gekomen. Het bedrag dat apart is gezet is
€ 500.
Upgrade kerkelijk centrum
Het budget voor ‘upgrade kerkelijk centrum’ is voor dit jaar teruggezet naar € 0,00. Dit omdat er dit jaar
geen plannen zijn voor aanpassingen in het gebouw.
Jeugdgroep activiteiten
Wegens de grotere groep die we afgelopen jaar hebben, en ook voor dit jaar hebben we het budget
verhoogd. Het bedrag is verhoogd met € 150, naar € 450.
Kerstcadeaus
Elk jaar geven we kerstcadeaus aan de kinderen van de gemeente. Dit komt normaliter uit het budget
voor zondagsschool activiteiten. Echter zijn er momenteel kinderen die geen onderdeel zijn van de
zondagsschool groep en we willen deze niet buitensluiten van de kerstcadeaus. Daarom een nieuwe
rubriek voor kerstcadeaus waar de zondagsschool activiteiten alleen gebruikt kan worden voor
activiteiten voor zondagsschool kinderen. Het bedrag dat apart is gezet is € 150.
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Linda
Linda is met pensioen en in overleg met haar gaan we de financiële steun afbouwen. Dit jaar zullen we
haar 50% van de maandelijkse giften uitbetalen, namelijk € 75. Dit zal gedaan worden vanaf moment
van goedkeuring budget, zonder terugwerkende kracht. Dus de eerste vier maanden zal het nog € 150
per maand zijn, vanaf mei € 75 per maand.
Evangelisatie
Voor evangelisatie is dit jaar € 50 per maand apart gezet, dus een totaal van € 600 voor het gehele jaar.
Alle overige rubrieken zijn gelijk gebleven aan vorig jaar. Er is ervoor gekozen om geen rubrieken omlaag
te brengen, ondanks sommige rubrieken groot overschot hebben. De reden hiervoor is dat vorig jaar
een apart jaar is geweest wegens Corona.
Met deze gegevens betekend dat we komend jaar een winst verwachten van € 2.200.
Hierin is geen rekening gehouden met de uitgaven uit de diverse, nieuwe, fondsen. De reden hiervan is,
is dat de uitgaven hiervan uit de spaarrekening komt. De fondsen zijn gereserveerde posten vanuit de
spaarrekening, gezien we het bedrag op de spaarrekening moeten uitgeven of voor een bepaald doel
apart moeten zijn, we mogen immers geen winst maken.
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Fondsen/Spaarrekening 2021
Door de belastingdienst zijn we erop gewezen dat we geen winst mogen maken als stichting. De
spaarrekening dient transparant te zijn en aangegeven waar het voor apart is gezet. Aan het begin van
2021 hadden we op de spaarrekening een totaalbedrag van € 45.084,68. Hieronder is beschreven waar
we dit voor gaan gebruiken.
Spaarrekening
Deze rekening is voor niet gedefinieerde spaargelden, in principe wordt door het jaar heen hier geld
gestort en aan het begin van elk jaar wordt dit bedrag verdeeld over de verschillende potjes/fondsen. In
totaal stond er aan het begin van het jaar € 13.000 op de spaarrekening. Na de verdeling is dit € 0,00.
Reserve
In “reserve” spaarrekening houden we een bedrag van € 10.000, dit is zijn al onze vast lasten voor 1 jaar.
Hiermee zorgen we dat we een gezonden gemeente kunnen blijven. De vaste lasten bestaat uit huur,
abonnementen (CCLI-licentie), betaalverkeer, keuken, zondagsschool, jeugdgroep en onze zendelingen.
Het bedrag is naar boven afgerond. Vorig jaar is er niets uitgegeven vanuit deze fonds, dus is de fonds
nog altijd € 10.000.
Welwillend fonds
Aan het einde van 2020 stond er een bedrag op van € 7.963,39. Dit jaar wordt er een totaal bedrag van €
536,61 toegevoegd. Hiermee komt het totaal bedrag op € 8.500,00. Bedragen boven de € 1.000 voor
één persoon/familie dient goedgekeurd te worden door oudste en eventueel ook de gemeenteleden.
Weduwenfonds
Aan het einde van 2020 stond er een bedrag op van € 1.452,80. Dit jaar komt er € 119,80 bij, waardoor
er een totaal bedrag is van € 1.572,60.
IKEG
Aan het einde van 2020 stond er een bedrag op het IKEG-fonds van € 1.700,63. Dit jaar wordt er in totaal
€ 899,37 toegevoegd aan dit fonds, waardoor dit een totaal heeft voor van € 2.600,00. De
penningmeester houdt zicht op deze post en zal voornamelijk gebruikt worden door Marnix en Janneke
Bloemhof, zij zijn aangewezen voor IKEG.
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Vermenigvuldigingfonds
Aan het einde van 2020 stond er een bedrag op van € 7.961,50. Dit jaar wordt er € 10.843,29
bijgeschreven, zodat er een totaal is van € 18.804,79.
Notariskosten
Om van rechtsvorm te veranderen van Stichting naar Kerkgenootschap zijn er notariskosten begroot.
Deze zijn vorig jaar nog niet uitgegeven en vandaar dat het volledige bedrag van € 2.500 nog
beschikbaar is, dit jaar is er ook niets bijgekomen.
Geestelijke verdieping
Aan het einde van 2020 stond er een bedrag op van € 506,36. Dit jaar wordt er € 600,93 bijgeschreven,
zodat er een totaal is van € 1.107,29
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NAWOORD
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Het jaarverslag is geschreven door de penningmeester van EBG BOZ. Het document is door verschillende
partijen ingezien en goedgekeurd alvorens deze publiek beschikbaar te stellen.

Bestuur
De drie bestuursleden hebben het financiële verslag eind februari ontvangen en besloten dat ze de taak
toevertrouwen aan de broederraad. Hierdoor heeft het bestuur enkel het verslag opgesteld en de
goedkeuring neergelegd bij de broederraad. Het bestuur heeft wel de opdracht gegeven aan de
kascommissie om de financiën van 2020 te controleren.

Kascommissie
Eind februari heeft de kascommissie ook de opdracht gekregen om de financiën te controleren. Dit is
versneld gebeurt gezien Willem Wouters heeft besloten om zijn taak als oudsten neer te leggen en we
de kascommissie niet opnieuw wilde aanstellen. Naast Willem Wouters is Daniel Gasala ook onderdeel
van de kascommissie. Zij hebben de financiën gecontroleerd op 28 februari 2021 en goedgekeurd.
Tijdens deze dag zijn alle inkomsten en uitgaven per maand doorgenomen, enkele rubrieken zijn
toegelicht en de stukken die in het financieel verslag zijn opgenomen gecontroleerd.

Broederraad
Gezien we in een transitie zijn van stichting naar kerkgenootschap is er besloten om het verslag
tegelijkertijd ook te sturen richting de broederraad. De broederraad is het oudsten team en de diakenen
van onze gemeente, en worden in het kerkgenootschap de leiders van onze gemeente. Het bestuur is
akkoord gegaan om het verslag zowel naar het bestuur te sturen als de broederraad. De broederraad
heeft op 30 maart het financiële verslag goedgekeurd en daarmee dus ook de begroting voor 2021
goedgekeurd en daarmee akkoord gegeven om deze te presenteren in de ledenvergadering.

Ledenvergadering
Op 21 april is er een ledenvergadering geweest. Alle leden van de EBG BOZ hebben de mogelijkheid
gehad om het concept jaarverslag te lezen. Op dit moment was het verslag dus al goedgekeurd door het
bestuur en de broederraad. Tijdens de vergadering hebben de leden de kans gehad om vragen te stellen
over het financiële verslag en is de begroting voor 2021 goedgekeurd.

Jaarverslag 2020

45

